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.دید رود  هلصاف ی  زا  ار  زومرم  لکش  نآ  لوا  هک  دوب  کچوک  رتخد  نآ 
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.تسا نیگنس  رادراب  نز  کی  نآ  هک  دید  وا  دش ، رتکیدزن  لکش  هک  یتقو 
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کچوک رتخد  نآ  هداوناخ ی  .دش  کیدزن  نز  نآ  هب  کچوک  رتخد  هناعاجش ، اما  ییورمک  اب 
تبقارم شکدوکو  وا  زا  ام  .میراد  هگن  نامدوخ  شیپ  ار  وا  دیاب  ام   “ هک دنتفرگ  میمصت 

” .درک میهاوخ 
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! “ هدب راااااااااشف  !” “ بآ !” “ دیروایب وتپ  !” “ هدب راشف   “ .دمآ یم ایند  هب  تشاد  هچب 
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”؟! رخ کی   “ .دندیرپ بقع  هب  بجعت  زا  یگمه  دندید ، ار  هچب  اهنآ  یتقو  یلو 

6



دازون ردام و  زا  هک  میدوب  هتشاذگ  رارق  ام  : “ دنتفگ یا  هدع  .دندرک  ثحب  هب  عورش  یگمه 
نامیارب اهنیا   “ هک دنتفگ  نارگید  اما  دنام .” میهاوخ  ناملوق  رس  و  مینک ، تبقارم  وا 

! “ دنروآ یم یسناشدب 
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هچب ی نیا  اب  هک  درک  رکف  شدوخ  شیپ  وا  .تفای  اهنت  ار  شدوخ  هرابود  نز  نآ  نیاربانب 
.دنک هچ  شدوخ  اب  هک  درک  رکف  وا  .دنکب  دناوت  یم هچ  بیرغ  بیجع و 
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.تسا شردام  وا  تسوا و  هچب ی  رخ ، نآ  هک  دریذپب  دش  روبجم  وا  رخآ  رد  اما 
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هرک نآ  اما  .دشاب  توافتم  تسناوت  یم زیچ  همه  دنام  یم کچوک  ردقنامه  هچب  رگا  الاح 
هکنیا اب  .دریگب و  اج  شردام  رمک  یور  تسناوت  یمن رگید  هکنیا  ات  دش  رتگرزب  گرزب و  رخ 
هتسخ و بلغا  شردام  .دنک  لمع  ناسنا  کی  دننام  تسناوت  یمن درک  یم شالت  یلیخ 

صوصخم هک  دهد  ماجنا  ییاهراک  هک  درک  یم روبجم  ار  وا  اه  تقو  یضعب  .دوب  هدنامرد 
.تسا تاناویح 
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ار راک  نیا  تسناوت  یم هن  وا  .دمآ  دوجو  هب  رخ  نورد  رد  تینابصع  یمگردرس و  ساسحا 
هب وا  .ناویح  دننام  هن  دشاب و  ناسنا  دننام  تسناوت  یم هن  وا  .ار  راک  نآ  هن  دهدب و  ماجنا 

.تخادنا نیمز  هب  دز و  دگل  ار  شردام  زور  کی  هک  دش  ینابصع  یدح 
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تسناوت یم هک  ییاج  ات  درک و  رارف  هب  عورش  وا  .درک  ینامیشپ  ساسحا  ادیدشرخ 
.دش رود  اعیرس 
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یکیرات رد  رعرع ”؟  “ .دوب هدش  مگ  رخ  و  دوب ، هدش  بش  درک ، فقوتم  ار  ندیود  هک  ینامز 
کی رد  .دوب  اهنت  وا  .تشاد  ساکعنا  شرعرع  یادص  رعرع ”؟  “ .درک یم همزمز  یمارآ  هب 

.تفر هدنهد  رازآ  قیمع و  باوخ  کی  هب  وا  دیچیپ ، شدوخ  رود  تفس  یدوگ 
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وا .تسا  هدش  هریخ  وا  هب  نسم  بیرغ  بیجع و  درم  کی  هک  دید  دش  رادیب  رخ  هک  ینامز 
.درک یراودیما  ساسحا  یا  هرذ  درک و  هاگن  وا  نامشچ  رد 
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دوخ یگدنز  یاقب  هب  هنوگچ  هک  داد  دای  رخ  هب  وا  .دنک  یگدنز  نسم  درم  نآ  اب  هک  تفر  رخ 
اهنآ .نسم  درم  روط  نیمه  تفرگ و  دای  وا  زا  داد و  شوگ  وا  یاه  فرح  هب  رخ  .دهد  همادا 

.دندیدنخ یم مه  اب  دندرک و  یم کمک  رگیدکی  هب 
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.دربب هوک  یالاب  هب  ار  وا  هک  تساوخ  رخ  زا  نسم  درم  حبص ، زور  کی 
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ضیرم شردام  هک  دید  باوخ  رخ  .دنتفر  باوخ  هب  اهنآ  اهربا  نایم  رد  هوک  هلق ی  زارف  رب 
… دش رادیب  وا  هک  یتقوو  .دنز  یم ادص  ار  واو  تسا 
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.دندوب هدش  دیدپان  نسم  درم  نآ  شتسود ، هارمه  هب  اهربا 
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.دهد ماجنا  یراک  هچ  دیاب  هک  دش  هجوتم  اتیاهن  رخ 
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هب ینالوط  تدم  هب  اهنآ  .شدنزرف  نداد  تسد  زا  متام  رد  اهنت و  درک ، ادیپ  ار  شردام  رخ 
.دنتفرگ شوغآ  رد  ار  رگیدمه  مکحم  یلیخ  سپسو  .دندش  هریخ  مه 
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ادیپ ندرک  یگدنز  مه  رانک  یارب  ار  یدایز  یاه  هار  دندش و  گرزب  مه  اب  شردام  رخ و  هرک 
.دندرک یگدنز  هب  عورش  اجنآ  رد  اه  هداوناخ  رگید  ناشنایفارطا ، همه ی  مک ، مک  .دندرک 
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